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Viktiga fakta om Klassisk musik 

När man säger ”klassisk musik” får de flesta människor olika tankar och minnesbilder. En del 

tänker på flera hundra år gammal bortglömd och obegriplig musik och kanske på 

kompositörer såsom Mozart och Beethoven. När uttrycket ”klassisk musik” började användas 

menade man att denna sort musik skulle vara av en högre kvalité (alltså musik med ”klass”) 

jämfört med t.ex. folkmusik. Dessutom ansågs ”klassisk musik” vara speciellt betydelsefull 

för den egna kulturen, inte bara idag utan för lång tid framöver. Så här flera hundra år efteråt 

kan vi konstatera att klassisk musik visserligen är och har varit väldigt viktig för den har 

format mycket av den musik vi idag lyssnar på. Samtidigt vet vi också att många nyare 

musikstilar har uppstått under 1900-talet och framåt med påverkan ifrån helt andra håll, t.ex. 

AfroAmerikansk musik och folkmusik. 

Ett bättre och mer neutralt samlingsnamn för det som vi brukar kalla klassisk musik är därför 

”Västerländsk Konstmusik”. Musiken är alltså Västerländsk – den är utvecklad i kulturer med 

europeiskt ursprung. Det handlar också om Konstmusik – inte folkmusik eller popmusik . 

Många spännande musikstilar har växt fram i den Västerländska Konstmusiken under olika 

tidsperioder. Vi ska titta lite närmare på tre av de viktigaste:   

 

BAROCKEN 

Barocken varade mellan år 1600-1750. 

Ordet ”barock” var från början ett negativt ord som betyder oregelbunden och ”snett vriden”.  

Barockens viktigaste utveckling sker i Italien, Tyskland och Frankrike. 

Inom kyrkan skrevs och framfördes fantastisk musik av t.ex. Bach. Men lika blomstrade var 

musiklivet vid hoven (slotten till kungar och furstar). 

Under barocken började Vivaldi och Bach skriva ”konserter”, där ett instrument hade 

huvudrollen (t.ex violin eller flöjt)  

Två olika populära varianter att komponera musik under denna tid: 

1. POLYFONI. Detta är en stil som liknar kanon. Det går ut på att alla stämmor är lika 

viktiga. Den mest avancerade formen av detta kallas FUGA (betyder flykt). Ett tema 

(melodisnutt) börjar i en stämma och härmas sedan i andra stämmor så att det låter som om 

stämmorna jagar varandra. En fuga består av 2-5 stämmor. Bach var mästare på att skriva 

Fugor. Han klarade att spela alla stämmorna samtidigt på orgel eller cembalo. 

2. MONODI eller GENERALBAS. Denna stil byggde på en solomelodi med basstämma och 

komp. Detta används faktiskt än idag i rock- och popmusik. Kompinstrumenten var cembalo, 

orgel och luta. Basstämman förstärktes med instrumenten cello, fagott och ”gamba”(släkt till 

kontrabasen). Solomelodin sjöngs eller spelades av blockflöjt, tvärflöjt, violin eller trumpet 
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http://youtu.be/Osvowp78yro?t=1m46s
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Barockens kännetecken:  

- Musiken hade fast tempo och jämn puls. 

- TERASSDYNAMIK (snabba växlingar mellan ”starkt och svagt” eller  

mellan ”soloinstrument och hela orkestern”). 

- Ett stycke kan endast uttrycka EN KÄNSLA. 

- Populärt med Cembalo (föregångaren till piano) som ger det där ”spikiga” ljudet. 

- Den mäktiga kyrkorgeln. 

De tre mest välkända barockkompositörerna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exempel på Barock-ensemble 

Antonio Vivaldi 

* Föddes i Venedig 

och dog i Wien. 

 

* Kallades ”den röde 

prästen”. 

 

* Skicklig violinist. 

 

Lyssna på:  

Årstiderna (Våren, 

Sommaren, Hösten och 

Vintern) och 

Piccolaflöjtkonsert. 

spelas här på blockflöjt. 

Johann Sebastian Bach  

* Levde i norra Tyskland 

 

* Jobbade i kyrkan men även 

i perioder för furstar. 

 

* Spelade orgel och cembalo 

 

Lyssna på:  

Toccata och fuga i D-moll 

Badinerie (ur Orkestersvit nr 2) 

Brandenburgkonserterna 

Air (ur Orkestersvit nr 3) 

Georg Friedrich Händel 

* Växte upp och utbildade sig 

i norra Tyskland, verkade 

även i Italien och slutligen i 

England. 
 

* Skrev kyrkomusik men även 

operor och orkestermusik. 
 

* Spelade orgel och cembalo och 

violin. 
 

Lyssna på:  

Messias (Hallelujakören) 

Watermusic 

Royal fireworks 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Johann_Sebastian_Bach.jpg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Antonio_Vivaldi.jpg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:HAENDEL.gif
http://www.youtube.com/watch?v=JKQoeUr1lGw&feature=related
https://youtu.be/g65oWFMSoK0?t=5m28s
http://www.youtube.com/watch?v=iEheBo1s7DE&feature=related
http://youtu.be/p1qNOfdMyGA?t=34s
https://youtu.be/1tnL0IbgG3k?t=32s
http://www.youtube.com/watch?v=_FXoyr_FyFw
http://www.youtube.com/watch?v=xVxwuirUX-M
http://youtu.be/QLj_gMBqHX8?t=6s
http://youtu.be/3yIcoPrAgvs?t=15s
http://youtu.be/Z5Xjz6ZuVk0?t=25s
http://www.youtube.com/watch?v=TRNmXwNnB9w&feature=related
http://youtu.be/EXjY6w1KQMo?t=22s
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WIENKLASSICISMEN 

Wienklassicismen varade mellan år 1770-1830. 

Staden Wien i Österrike blev nästan som musikens huvudstad, här uppstod wienklassicismen. 

Under denna period hittar vi musikhistoriens mest välkända kompositörer, nämligen: 

Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven,  

Kompositörerna under denna tid delade ofta in sitt musikstycke i 3-4 olika delar. Detta sätt att 

komponera musik kallas sonat. De olika delarna i en sonat kallas satser. Oftast började man 

med en snabb sats, sedan en långsam sats, sedan kom ofta en sats som kallas menuett, 

slutligen kom en snabb sats. En sonat kunde skrivas för en musiker, t.ex. en pianosonat. För 

två musiker, t.ex. violinsonat (violin och piano). En sonat för fler än 8 olika instrument-

stämmor kallas symfoni.  

Joseph Haydn uppfann symfonin, den nya stora musikformen. Ordet symfoni betyder 

samklang och är alltså ett stycke musik för mer än 8 olika instrumentstämmor och skriven 

som en sonat. En symfoni av Mozart eller Haydn varar oftast totalt 20-30 minuter medan 

Beethovens symfonier kunde vara mellan 50-70 minuter beroende på tempo. 

Wienklassicismens kännetecken: 

- Man strävade mot det rena, klara och enkla. Man var trött på barockens tunga 

melodier. Istället blev många musikstycken nästan som barnvisor. 

- Istället för terassdynamik blir det nu populärt att använda CRESCENDO (långsamt 

starkare) och DIMINUENDO (långsamt svagare). 

- Man börjar använda TVÅ KÄNSLOR i samma stycke, de kallas i en symfoni för 

huvudtema (ofta rytmiskt) och sidotema (ofta sångbart och lugnt). 

- Repetition användes ofta. Melodierna upprepades alltså flera gånger i samma stycke. 

Detta gjorde musiken förutsägbar. 

- Pulsen är mer ojämn. Mjuka förändringar mellan snabbare och långsammare partier. 

- Man använde enkla ackord – oftast dur och moll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symfoniorkesterns 

instrument och 

placering 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7CFfTv3AuI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CFfTv3AuI
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ROMANTIKEN 

Romantiken varar i stort sett hela 1800-talet men även i början på 1900-talet. 

Den romantiska stilen har sina rötter i litteraturen. Man sökte inspiration i folksagor och 

folkdikter, det exotiska, spöktimman och främmande kulturer. Detta gör att sättet att 

komponera musik förändras. Lyssna på: Musik från Operan ”Wilhelm Tell” av den Italienske 

operakompositören Rossini.  

Romantiken har också en speciell variant där man kan höra från vilket land musiken kommer. 

Denna stil kallas NATIONALROMANTIK. Kompositören försöker här skildra något 

betydelsefullt från en speciell nations natur eller kultur. Lyssna på: ”I bergakungens sal” av 

den norska kompositören Edvard Grieg.  

Programmusik innebär att kompositören formar musiken efter ett program där handlingen i 

t.ex. dikt, saga eller händelse bestämmer musikens utveckling. Lyssna på den symfoniska 

dikten ”Så talade Zarathustra” av Richard Strauss. – En fantastisk skildring av en soluppgång. 

Detta är den tidsperiod då kompositörerna och musikerna mer än tidigare kunde uttrycka sina 

känslor och tankar i musiken. De kunde så småningom på ett helt nytt sätt ”ta ut svängarna” 

Wolfgang Amadeus Mozart 

* Musikaliskt underbarn, började spela 

piano och komponera vid 4 års ålder. 

* Föddes i Salzburg och dog i Wien. 

* Åkte på Europaturné med pappa 

Leopold och storasyster Nannerl. 

* Blev endast 35 år gammal. 

* Skrev operor, 41 st symfonier, 

solokonserter och kammarrmusik. 

Lyssna på: 

Symfoni nr 40 i G-moll 

Pianokonsert nr 21(Elvira Madigan) 

Operan Trollflöjten (på tyska!) 

Operan Figaros bröllop 

Eine kleine Nachtmusik 

Turkisk Marsch  (pianosonat) 

 

 

 

Joseph Haydn 

* Kallas för ”Symfonins fader” 

* Skrev 104 Symfonier, stråkkvartetter, 

kyrkomusik och pianosonater. 

* Föddes i Österrike, jobbade på slott i 

Ungern, därefter i Wien. 

* Var bekant med Mozart. 

 

Lyssna på: 

Symfonin med pukslaget (nr 94) 

Trumpetkonserten 

Oratoriet Skapelsen 

Kejsarkvartetten (Tysklands 

nationalsång) 

Ludwig van Beethoven 

* Pappan vill att Ludwig skulle bli en ny 

Mozart. Ljög och sa att han var 6 år när 

han som 8-åring gav sin första konsert. 

* Föddes i Bonn i Tyskland, dog som 57-

åring i Wien. 

* Skrev 9st symfonier som var längre och 

mäktigare än Haydns och Mozarts. 

* Ledde musiken in i nästa epok: 

Romantiken 

* Började få nedsatt hörsel som 30-åring. 

Fortsatte ända att komponera. 

Lyssna på: 

Månskensonaten del 1 (del 3) 

Für Elise 

Ödessymfonin (nr 5) 

Odé an die freude(Symf. nr 9) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GaqBlb-7hww&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dRpzxKsSEZg
http://www.youtube.com/watch?v=SLuW-GBaJ8k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Joseph_Haydn,_m%C3%A5lning_av_Thomas_Hardy_fr%C3%A5n_1792.jpg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Beethoven.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=pIsMmuf9Q3Y
http://youtu.be/COnjs-6-_0Y?t=1m27s
http://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
http://youtu.be/vQmL6ki6yE8?t=39m32s
http://youtu.be/Qb_jQBgzU-I?t=27s
http://youtu.be/juLRqSV45vo?t=26s
http://youtu.be/juLRqSV45vo?t=26s
http://youtu.be/TCzjfr5IkGI
http://youtu.be/ASB6hFUat4g?t=50s
http://www.youtube.com/watch?v=Vafm_PdWsrI
http://www.youtube.com/watch?v=e3Zs24NJgfI
http://www.youtube.com/watch?v=O6txOvK-mAk
http://www.youtube.com/watch?v=oqSulR9Fymg
http://www.youtube.com/watch?v=gD-OMO1pDNk&feature=fvst
https://youtu.be/jv2WJMVPQi8?t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=piJXGl8uSLU&feature=related
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utan att riskera bryta stränga musikaliska regler för vad som var ”passande & fint”. Efter sin 

personliga smak och tycke kunde nu tempot eller ljudstyrkan i musiken skruvas upp till helt 

nya höjder. Musiken blev därigenom oftast mer dramatisk med riktiga ”känslo-utbrott”. 

Romantiken bukar därför kallas ”känslans tidevarv”. 

Musiken blev under romantiken också så avancerad att en dirigent behövdes. Under Barocken 

och Wienklassicismen räckte det oftast med att någon av orkesterns musiker ordnade med 

start och avslut. En dirigents uppgifter är att bl.a:  

1. Träna in musikstycket med orkestern.  

2. Slå in (räkna in) så att alla startar samtidigt.  

3. Bestämma tempot och hålla pulsen i musiken genom att använda dirigent-pinne, händer 

och kroppspråk. 

4. ”Tolka” musiken genom att noga sätta sig in i alla styckets noter och stämmor. 

5. Påminna orkestern om viktiga detaljer under tiden man spelar (kallas att ”ge insatser”). 

 

Operan når sin höjdpunkt under romantiken. Richard Wagner är en av de största opera-

kompositörerna. Han försökte göra ett allkonstverk av operan (nästan som en 

multimediashow), varje detalj skulle vara genomtänkt, alltifrån sångtext till kläder, kulisser 

och scenbelysning. Wagner var först med att låta orkestern spela ledmotiv (en melodi kopplas 

till en person eller känsla och leder publikens tankar ”rätt”). Lyssna på Valkyriernas ritt ur 

Nibelungens ring. Operan ”Nibelungens Ring” är musikhistoriens längsta verk och varar totalt 

cirka 18 timmar.  

Rysslands store kompositör Peter Tjajkovskij skrev bl.a. musik för balett.  

Lyssna på: Svansjön och Nötknäpparen. Tjajkovskij var förutom en fantastisk 

kompositör också homosexuell, något som ej var accepterat på den tiden. Han 

gifte sig ändå med en kvinna, tyvärr slutade detta med ett självmordsförsök.  

 

Romantikens kännetecken: 

- Romantiken hyllar den TEKNISKA SKICKLIGHETEN, d.v.s. förmåga att spela så 

svåra stycken så snabbt som möjligt. Musikerna försöker överträffa varandra i 

spelskicklighet. det gäller även sångare som försöker briljera genom att hålla ut toner 

längre, ta högra toner eller klara svårare passager bättre än sina kollegor. Lyssna på: 

pianostycket Minutvalsen av Frederic Chopin 

- Större orkestrar ger ett mäktigt ljud. 

- Man började använda ”färgade ackord”. 

- Musik har en handling och känslor. Lyssna på: Bröllopsmarschen ur ”En 

midsommarnattsdröm” av Felix Mendelssohn 

 

 

 

Exempel 

på stor 

symfoni-

orkester 

med kör 

http://www.youtube.com/watch?v=1aKAH_t0aXA
http://www.youtube.com/watch?v=1aKAH_t0aXA
http://youtu.be/-gApOfm4qd0?t=4s
http://www.youtube.com/watch?v=ulPYzhdpStQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KESTJm1g_N0
http://www.youtube.com/watch?v=OfrISwrH1H0
http://www.youtube.com/watch?v=OfrISwrH1H0
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Instuderingsfrågor 

1. Vad menade man från början med uttrycket ”klassisk musik”? 

2. Nämn ett bättre samlingsnamn för ”Klassisk Musik” 

3. En viktig musikepok varade mellan år 1600-1750. Vad kallas denna epok?  

4. Skriv fem fakta om ”Polyfoni”. 

5 Skriv fem fakta om ”Monodi” eller ”Generalbas”. 

6. Nämn några viktiga och typiska musikinstrument under Barocken. 

7. Nämn tre kända kompositörer från Barocken (både för- & efternamn)  

8. Vad är ”terassdynamik”? 

9. Ungefär mellan vilka år varade Wienklassicismen?   

10. Vad är sonat? 

11. Vad är det för skillnad mellan ”sonat” och symfoni? 

12. Nämn de tre mest kända kompositörerna under Wienklassicismen. Både för- 

& efternamn.  

13. Nämn några viktiga kännetecken på Wienklassicismen.  

14. Vad är ”crescendo” och ”diminuendo”? 

15. Berätta 5 fakta om Mozart. 

16. Berätta 5 fakta om Beethoven. 

17. Ungefär mellan vilka år varade ”Romantiken”?  

18. Vad är programmusik?    

19. Varifrån fick kompositörerna under Romantiken sin inspiration?    

20. Varför har man en dirigent? (Minst 4 olika saker) 

21. En kompositör hette Tjajkovskij. Berätta fyra viktiga fakta om honom 

22. Beskriv viktiga kännetecken på Romantisk musik.  

23. Vad är Nationalromantik? 

24. Nämn några viktiga kompositörer under Romantiken. 

25. Vilka likheter finns mellan: Barock, Wienklassicism och Romantik? 

26. Vilka skillnader finns mellan: Barock, Wienklassicism och Romantik? 

27. Berätta 4 viktiga fakta om kompositören Wagner. 

28. Vem uppfann musikformen ”Symfoni”? 

29. Vem kunde få lära sig spela klassisk musik under dessa tre epoker? 

30. Vem kunde få lyssna på klassisk musik under dessa tre epoker? 

31. Hur förändrades orkestern från barocken, wienklassicismen och romantiken? 

32. Vad är en kompositör? 

Tips: Träna dig på att höra ett klassiskt stycke och tala om vilken musikepok det 

hör hemma i. – Tänk på epokernas kännetecken! 

 
Källor: Så blir det musik – Sixten Nordström, Musiklexikon – Kulturhistoriska Förlagen, Bonniers Musik Lexikon, Musikens 

Nycklar – Almqvist & Wiksell, Allt du behöver veta om klassisk musik – John Burrows, De stora tonsättarna –Sixten 

Nordström, Wikipedia m.fl. 


